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Obec Dýšina

Usnesení
z 39. jednání Rady obce Dýšina dne 10. 1. 2022
od 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ, Náměstí Míru 30, 330 02 Dýšina
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních
údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

RADA OBCE
I.

PROJEDNALA A SCHVÁLILA

1186/39/2022 Rozšířený program 39. jednání Rady obce Dýšina dne 10. 1. 2022.
1187/39/2022 Změnu platového výměru ředitele Základní školy a Mateřské školy gen. Pattona,
p. o., z důvodu změny platového tarifu v souladu s nařízením vlády č. 531/2021 Sb.,
kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, s účinností od 1. 1. 2022.
1188/39/2022 Přidělení bytu č. 24 v BD čp. 209 od 1. 2. 2022
,
.

,

1189/39/2022 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 29. 1. 2021 na pronájem bytu č. 7 v BD
čp. 209 s
,
,
.
1190/39/2022 Dodatek č. 9 k nájemní smlouvě ze dne 30. 1. 2013 na pronájem bytu č. 22 v BD
čp. 209 s
,
,
.
1191/39/2022 Dodatek č. 10 k nájemní smlouvě ze dne 17. 1. 2012 na pronájem bytu č. 14 v BD
čp. 209 s
,
,
.
1192/39/2022 Dodatek č. 11 k nájemní smlouvě ze dne 8. 2. 2011 na pronájem bytu č. 5 v BD
čp. 209 s
,
,
.
1193/39/2022 Smlouvu na pronájem hrobového místa ev. č. 480 v části 4 o výměře 0,8 m 2 s
,
,
.
1194/39/2022 Podmínky pro provozování příměstských táborů – nájem v Modrém salónku podle
účasti místních dětí (min. 70% - 0 Kč/týden, min. 50% - 5 000 Kč/týden, min. 30% 10 000 Kč/týden).
1195/39/2022 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV 12 0018960/SoBS VB/1 se společností ČEZ Distribuce, a. s.
1196/39/2022 Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě – komunikační vedení a zařízení na poz.
parc. č. 1507/1 v k. ú. Dýšina se společností CETIN a. s.
1197/39/2022 Obnovení cesty na pozemku parc. č. 180/3 v k. ú. Dýšina za cenu max. 50 000 Kč
bez DPH
,
,
,
.
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1198/39/2022 Zřízení nového místa pro separovaný odpad v Jižní ulici.
1199/39/2022 Provedení 120 denní antivirové ochrany namáhaných ploch obecních budov
společností NanoUltron s. r. o., IČ: 05956706, náměstí Míru 2363/10, 301 00 Plzeň
za 29 657,10 Kč vč. DPH.
1200/39/2022 Prodloužení termínu plnění usnesení č. 1132/37/2021 ze dne 8. 11. 2021 (Starostovi
obce podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
č. 8800104716_1/BVB/P na pozemku parc. č. 2139 v k. ú. Dýšina se společností
GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem v termínu
do 30. 11. 2021) do 31. 1. 2022.
II.

SOUHLASÍ

1201/39/2022 S přijetím účelově určeného daru Základní škole a Mateřské škole gen. Pattona
Dýšina, p. o. od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. na stravné pro tři žáky
v celkové výši maximálně 10 420 Kč v kalendářním roce 2022 do 30. 06. 2022
(dle žádosti).
III.

UKLÁDÁ

1202/39/2022 Starostovi obce starostovi obce podepsat smlouvu o nájmu bytu č. 24 v BD čp. 209
s
,
,
v termínu do 31. 1. 2022.
1203/39/2022 Starostovi obce podepsat dodatky na pronájem bytů č. 5, 7, 14 a 22 v čp. 209
v termínu do 8. 2. 2022.
1204/39/2022 Starostovi obce podepsat smlouvu na pronájem hrobového místa ev. č. 480 v části 4
o výměře 0,8 m2 s
,
,
v termínu
do 28. 2. 2022.
1205/39/2022 Starostovi obce podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IV 12 0018960/SoBS VB/1 se společností ČEZ Distribuce,
a. s. v termínu do 31. 3. 2022.
1206/39/2022 Starostovi obce podepsat smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě –
komunikační vedení a zařízení na poz. parc. č. 1507/1 v k. ú. Dýšina se společností
CETIN a. s. v termínu do 31. 3. 2022.
1207/39/2022 Starostovi obce zajistit obnovení cesty na pozemku parc. č. 180/3 v k. ú. Dýšina
,
,
,
v termínu
do 31. 5. 2022.
1208/39/2022 Starostovi obce zajistit zřízení nového místa pro separovaný odpad v Jižní ulici
v termínu do 31. 3. 2022.
1209/39/2022 Starostovi obce zjistit možnosti úpravy otopné soustavy s výměnou popř. náhradou
starých plynových kotlů v budově OÚ s ohledem na dotační možnosti v termínu
do 31. 3. 2022.
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1210/39/2022 Starostovi obce zajistit provedení 120 denní antivirové ochrany namáhaných ploch
obecních budov společností NanoUltron s. r. o., IČ: 05956706, náměstí Míru
2363/10, 301 00 Plzeň v termínu do 31. 1. 2022.

Vyhotovil: Ing. Jaroslav Egrmajer
Dne 10. 1. 2022

Ověřovatel zápisu: Mgr. Radek Výrut

Mgr. Ing. Jana Krupičková
místostarostka

Ing. Jaroslav Egrmajer
starosta

podepsala dne:

podepsal dne:

